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Overzicht verbonden partijen (IR13.0230) 
 

A. Gemeenschappelijke regelingen. 
 
1. GGD Hollands noorden. 

 
Ontwerp-begroting 
Art. 25, lid 1 De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze 

geldt door het algemeen bestuur vastgesteld; 
Art. 25, lid 2 Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting zes weken voordat zij aan 

het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers; 
Art. 25, lid 4 De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij het 

dagelijks bestuur hun zienswijze naar voren brengen. 
Ontwerp-rekening 
Art. 26, lid 2 De ontwerp-rekening wordt met toelichting en het verslag vóór 1 april aan de 

raden van de deelnemers toegezonden; 
Art. 26, lid3 De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van 

toezending het dagelijks bestuur over de ontwerp-rekening met toelichting en 
het verslag hun zienswijze naar voren brengen. 

Wijziging regeling 
Art. 31, lid 1 De regeling wordt gewijzigd indien de raden , de colleges en de 

burgemeesters van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste 
vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het 
samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

 
2. Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 
 

Ontwerp-begroting 
Art. 24, lid 1 Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een ontwerp-begroting toe 

aan de raden van de gemeenten; 
Art. 24, lid 2 Het dagelijks bestuur dient de ontwerp-begroting met de reacties van de raden 

voor 1 juni naar het algemeen bestuur. 
Ontwerp-rekening 
Art. 26, lid 2 De jaarrekening en het jaarverslag worden voor 1 mei aan de raden gezonden 

ter kennisneming. 
Wijziging regeling 
Art. 31, lid 1 De regeling wordt gewijzigd indien ten minste de meerderheid der 

deelnemende gemeenten daartoe eensluidend besluit. 
 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
 

Ontwerp-begroting 
Art. 25, lid 1 De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze 

geldt door het algemeen bestuur vastgesteld; 
Art. 25, lid 2 Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij 

aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de 
deelnemers; 

Ontwerp-rekening 
Art. 26, lid 4 De ontwerp-rekening wordt met toelichting en het verslag vóór 1 april aan de 

raden van de deelnemers toegezonden; 
Art. 26, lid3 De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van 

toezending het dagelijks bestuur over de ontwerp-rekening met toelichting en 
het verslag hun zienswijze doen blijken. 
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Wijziging regeling 
Art. 31, lid 1 De regeling wordt gewijzigd indien de raden , de colleges en de 

burgemeesters van tenminste tweederde van het aantal deelnemers, tenminste 
vertegenwoordigende tweederde van het aantal inwoners van het 
samenwerkingsgebied, hiertoe besluiten. 

 
4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar; 

 
Ontwerp-begroting 
Art. 25, lid 1 De begroting wordt uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze 

geldt door het algemeen bestuur vastgesteld; 
Art. 25, lid 2 Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting zes weken voordat zij aan 

het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers; 
Art. 25, lid 4 De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting bij het 

dagelijks bestuur hun gevoelen doen blijken. 
Ontwerp-rekening 
Art. 26, lid 2 De ontwerp-rekening wordt met toelichting en het verslag vóór 1 april aan de 

raden van de deelnemers toegezonden; 
Art. 26, lid3 De raden van de deelnemers kunnen binnen zes weken na de datum van 

toezending het dagelijks bestuur over de ontwerp-rekening met toelichting en 
het verslag hun gevoelen doen blijken. 

Wijziging regeling 
Art. 31, lid 1 De regeling wordt gewijzigd indien de raden , de colleges en de 

burgemeesters van tenminste tweederde van het aantal deelnemers hiertoe 
besluiten 

 
5. Milieu en afval van Noord-Holland. 

 
Geen toezichtsprotocol voorhanden. 

 

 
B. Vennootschappen. 
 
1. Ontwikkelings- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV; 
2. Zeestad Beheer BV; 
3. Zeestad C.V; 
4. Noorderkwartier NV; 
5. Baggerbeheer BV; 
6. NV Huisvuilcentrale Noord-Holland. 
 

Toezichtsprotocol 
Art. 8.2 De deelneming verstrekt de gemeente Den Helder periodiek, i.e. tweemaal per jaar, 

informatie over de wijze waarop de overeengekomen beleidsdoelstellingen 
gerealiseerd worden. Deze informatie wordt de gemeenteraad ter kennisneming 
aangeboden; 

Art. 8.3 de bestuursrapportage eerste en tweede halfjaar wordt de gemeenteraad ter 
kennisneming aangeboden; 

Art. 8.4 Het bestuur van de deelneming verstrekt de gemeente Den Helder desgevraagd de 
nodige aanvullende informatie; 

Art. 9.1 Het college verstrekt de raad eenmaal per jaar een geactualiseerd overzicht van de 
stand van zaken mbt. de deelneming door middel van de aanbieding het op de 
deelneming betrekking hebbende register-formulier, incl. bijlagen. 
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Art. 9.2 Het college verstrekt de raad aanvullende informatie voor zover op te nemen in de 
paragraaf Verbonden Partijen van zowel programmabegroting als 
programmarekening. 

 
Aangenomen moties Raad mbt. Zeestad en Willemsoord (en Port of Den Helder) 
Het college  dient uiterlijk op 15 maart en 15 september periodieke tussenrapportages ter 
bespreking aan te bieden inzake de activiteiten en resultaten. 

 
7. Luchthaven BV. 
 

Toezichtsprotocol 
Art. 9.1 Het college verstrekt de raad eenmaal per jaar een geactualiseerd overzicht van de 

stand van zaken mbt. de deelneming door middel van de aanbieding het op de 
deelneming betrekking hebbende register-formulier, incl. bijlagen. 

Art. 9.2 Het college verstrekt de raad aanvullende informatie voor zover op te nemen in de 
paragraaf Verbonden Partijen van zowel programmabegroting als 
programmarekening. 

 
8. N.V. Port of Den Helder 

 
Nog geen toezichtsprotocol voorhanden. 
 
Aangenomen moties Raad  
Het college  dient uiterlijk op 15 maart en 15 september periodieke tussenrapportages ter 
bespreking aan te bieden inzake de activiteiten en resultaten. 
 

9. Bank Nederlandse Gemeenten; 
10. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland; 
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. 

 
Toezichtsprotocol 
Art. 8.2 Het bestuur van de deelneming verstrekt de gemeente Den Helder in ieder geval de 

nodige informatie mbt. de dividenduitkering. Deze informatie wordt de gemeenteraad 
ter kennisneming aangeboden. 

Art. 9.1 Het college verstrekt de raad eenmaal per jaar een geactualiseerd overzicht van de 
stand van zaken mbt. de deelneming door middel van de aanbieding het op de 
deelneming betrekking hebbende register-formulier, incl. bijlagen. 

Art. 9.2 Het college verstrekt de raad aanvullende informatie voor zover op te nemen in de 
paragraaf Verbonden Partijen van zowel programmabegroting als 
programmarekening. 

 

C. Stichtingen: 
 
1. Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Holland; 
2. Stichting Stivas De Noordkop. 
 

D. Verenigingen: 
 
1. Vereniging Nederlandse Gemeenten; 
2. Vereniging van Waddenzeegemeenten. 
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E. Indirecte deelnemingen. 
 
1. V.o.f. ’t Oost 
 De gemeente Den Helder neemt hierin deel via Baggerbeheer B.V. (50%). 
 

Toezichtsprotocol 
Art. 8.2 De deelneming verstrekt de gemeente Den Helder periodiek, i.e. tweemaal per jaar, 

informatie over de wijze waarop de overeengekomen beleidsdoelstellingen 
gerealiseerd worden. Deze informatie wordt de gemeenteraad ter kennisneming 
aangeboden; 

Art. 8.3 de bestuursrapportage eerste en tweede halfjaar wordt de gemeenteraad ter 
kennisneming aangeboden; 

Art. 8.4 Het bestuur van de deelneming verstrekt de gemeente Den Helder desgevraagd de 
nodige aanvullende informatie; 

Art. 9.1 Het college verstrekt de raad eenmaal per jaar een geactualiseerd overzicht van de 
stand van zaken mbt. de deelneming door middel van de aanbieding het op de 
deelneming betrekking hebbende register-formulier, incl. bijlagen. 

Art. 9.2 Het college verstrekt de raad aanvullende informatie voor zover op te nemen in de 
paragraaf Verbonden Partijen van zowel programmabegroting als 
programmarekening. 

 
2. Den Helder Airport CV 
 De gemeente Den Helder neemt hierin deel via Luchthaven B.V. (50%) 
 

Art. 9.1 Het college verstrekt de raad eenmaal per jaar een geactualiseerd overzicht van de 
stand van zaken mbt. de deelneming door middel van de aanbieding het op de 
deelneming betrekking hebbende register-formulier, incl. bijlagen. 

Art. 9.2 Het college verstrekt de raad aanvullende informatie voor zover op te nemen in de 
paragraaf Verbonden Partijen van zowel programmabegroting als 
programmarekening. 

 
 
 
 
 
 


